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ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ Ν.Δ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΚΛΙΜΑ

Πρότζεκι για κυβέρνηση συνεργασίας
Στον αστερισμό των πρόω
ρων εκλογών αλλά και μιαβ 
κ υ β έ ρ ν η σ ή  σ υ ν ε ρ γ α σ ία  
μεταξύ του Π Α Σ Ο Κ  και τγκ 
Ν.Δ., είτε πριν είτε μετά τιε ε- 
κλογέε, αρχίζει να κινείται 
πλέον η δη μόσ ια  πολιτική 
συζήτηση, με υηουργούε  
και στελέχη των δ ύ ο  κομ 
μάτω ν να θέτουν ευ θέο ς  
και τα δύο θέματα ο» πιθα- 
νέ5 εξελίξει εντόε του φθι
νοπώρου.

Του ΠΑΝΟΥ ΣΩΚΟΥ

Ειδικά το θέμα της κυ
βέρνησης συνεργασίας 
το θέτουν με έντονο 

τρόπο υπουργοί της κυβέρ
νησης (π.χ. Αοβέρδος, 
Ρέππας), επαναφέροντας 
τη θέση που ο ίδιος ο πρω
θυπουργός είχε προτείνει 
στον Αν. Σαμαρά τον περα
σμένο Ιούνιο, όταν είχε 
φτάσει στο σημείο να .. .α
ποποιηθεί ακόμη και την 
πρωθυπουργία.

Η συζήτηση δεν είναι ά
σχετη με:
■  Τα μεγάλα προβλήματα 
της ελληνικής οικονομίας, 
που είναι ανοιχτά και τα ο
ποία αδυνατεί ακόμα η κυ
βέρνηση να κλείσει.
■  Τον εκτροχιασμό των δη
μοσιονομικών στόχων, που 
αφήνει ανοιχτό το ενδεχό
μενο λήψης νέων μέτρων 
μέχρι το τέλος του 2θΐι.

Δ. Pénnas και A. ΛοΒέρδοε ανοίγουν το... παιχνίδι

■  Τη μεγάλη ύφεση αλλά 
και
■  Την κοινωνική έκρηξη, 
που αναμένεται από τις α
μέσως επόμενες εβδομά
δες, όταν θα αρχίσουν να υ
λοποιούνται τα δυσβάστα- 
χτα μέτρα του Μεσοπρόθε
σμου Προγράμματος.

Μπορεί ο πρωθυπουργός 
να εμμένει, σύμφωνα με 
τους συνεργάτες του, στη 
θέση «η χώρα δεν έχει ανά
γκη από εκλογές, έχει ανά
γκη από αλλαγές» και «να 
μη θέλει να ακούσει για

πρόωρη προσφυγή στις 
κάλπες», όμως δύο κορυ
φαίοι υπουργοί, ο Α. Λο- 
βέρδος και ο Δ. Ρέππας, α
ναφέρθηκαν χθες εμμέσως 
ή αμέσως στο ενδεχόμενο 
αυτό, συμφωνώντας ότι σε 
κάθε περίπτωση μπορεί η 
χώρα να αποκτήσει κυβέρ
νηση συνεργασίας.

Η προοπτική της κυβερ
νητικής συνεργασίας όμως 
βρίσκει υποστηρικτές και 
μέσα στο κόμμα της Ν .Δ ., 
με τον βουλευτή και πρώην 
υπουργό Κωστή Χατζηδάκη

να τάσσεται υπέρ της εθνι
κής συνεννόησης. «Η εθνι
κή συνεννόηση είναι επιτα
κτική ανάγκη. Γιατί επετεύ- 
χθη το 1974 και όχι τώρα;», 
δήλωσε χθες.

Ο υπουργός Υγείας 
Ανδρέας Αοβέρδος μιλώ
ντας στο «Πρώτο Θέμα» εί
πε ότι η χώρα δεν χρειάζε
ται εκλογές, ωστόσο δεν τις 
απέκλεισε ως αναγκαστική 
εξέλιξη των κοινωνικών και 
πολιτικών πιέσεων προς την 
κυβέρνηση. Υποστήριξε ότι 
«κάθε πολίτης που αγανα
κτεί και κάθε πολιτικός ορ
γανισμός ή μέσο ενημέρω
σης που απελευθερώνει και 
νομιμοποιεί την ανεύθυνη 
δημαγωγία, την τυφλή βία 
και τους προπηλακισμούς, 
οδηγούν εκ των πραγμάτων 
τη χώρα σε εκλογές ευθύ
νης, συμμετοχής και συνα- 
πόφασης».

Οσον αφορά την προοπτι
κή σχηματισμού κυβέρνη
σης συνεργασίας εθνικής ε
νότητας, ο κ. Αοβέρδος πα- 
ρέπεμψε στους χειρισμούς 
τού πρωθυπουργού τον πε
ρασμένο Ιούνιο, τότε που 
είχε προτείνει στον κ. Σαμα
ρά να αποσυρθεί ακόμη και 
ο ίδιος από την πρωθυπουρ
γία, προκειμένου να συνερ
γαστούν τα δύο κόμματα. 
«Η κυβέρνηση εθνικής ενό
τητας είναι μια ανοιχτή προ
οπτική , είτε γίνουν εκλογές

είτε δεν γίνουν», είπε.
• Παρόμοια άποψη για κυ

βέρνηση συνεργασίας εξέ- 
φρασε και ο υπουργός Διοι
κητικής Μεταρρύθμισης 
Δημ. Ρέππας. Μιλώντας 
στη «Real New s» είπε ότι οι 
πρόωρες εκλογές δεν θα ο
δηγήσουν σε μια ισχυρή μο
νοκομματική κυβέρνηση, 
αλλά σε μια κυβέρνηση συ
νεργασίας, και αναρωτήθη
κε: «Και γιατί αυτή η κυβέρ
νηση αναγκαστικής συνερ
γασίας είναι καλύτερη από 
μια συνεργασία που προκύ
πτει εκουσίως ως πολιτική 
επιλογή, πράγμα που δεν 
προαπαιτεί εκλογές;». Επί 
της ουσίας ο κ. Ρέππας θέ
τει θέμα συνεργασίας των 
δύο μεγάλων κομμάτων θυ
μίζοντας και τη φράση του 
πρωθυπουργού «Η χώρα δεν 
έχει ανάγκη από εκλογές, έ
χει ανάγκη από αλλαγές».

Στο μεταξύ, το ερχόμενο 
Σάββατο θα πραγματοποιη
θεί, με κεντρικό ομιλητή 
τον πρωθυπουργό, η Εθνι
κή Συνδιάσκεψη του 
ΠΑΣΟΚ. Με την εκδήλωση 
αυτή, που γίνεται την ημέ
ρα συμπλήρωσης 37 ετών α
πό την ίδρυσή του, οι επιτε
λείς του ΠΑΣΟΚ θέλουν να 
κάνουν μια προσπάθεια ε- 
πανασυσπείρωσης των με
λών καί φίλων του κόμμα
τος εν όψει του δύσκολου 
φθινοπώρου. ♦

0  Σαμαράς επιμένει: «Ναι» στις κάλπες, «όχι» στη συναίνεση

Υπέρ και 
η Ντάρα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κυβέρνηση συνεργα- 
σίαε, πριν από τιε βουλευτι- 
κέε εκλογέε, με τη Βούληση 
των υπεύθυνων πολιτικών 
δυνάμεων, είτε μετά, με τη 
βούληση του ελληνικού 
λαού, Βλέπει η πρόεδροε 
τηε Δημοκρατικήε Συμμα- 
χίαε Ντόρα Μπακογιάννη.

«Την ώρα που η κυβέρ
νηση καθυστερεί και απο
τυγχάνει και δεν έχει κανέ
να αποτέλεσμα στην οικο
νομική τηε πολιτική, ο κό- 
σμοε τρέμει για το τι τον πε
ριμένει το χειμώνα», επισή- 
μανε η Ντ. Μπακογιάννη. 
Τόνισε πωε ένα κόμμα μό
νο του δεν μπορεί να αντι
μετωπίσει την κρίση και 
κάλεσε τιβ πολιτικέε δυνά- 
μειε να συνεργαστούν για 
την έξοδο από αυτήν. «Σή
μερα χρειάζεται να βάλου
με στην άκρη τιε οποιεσ- 
δήποτεσκέψειεγια κομμα
τικό ή πολιτικό όφελοε και 
να δούμε πώε θα μπορέσει 
να ορθοποδήσει η Ελλά
δα», σημείωσε.

Χθεε η Ντ. Μπακογιάννη 
περιόδευσε στην Καστοριά 
και σήμερα επισκέπτεται το 
ΝομόΦλώριναε. Ν.Ρ.

Τηε ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΡΑΗ

Το χαρτί των πρόωρων εκλογών 
και των «καθαρών λύσεων» παί

ζει ο Αντώνηε Σαμαράε, διαμηνύο- 
νταε ταυτόχρονα ότι δεν πρόκειται να 
δώσει καμία συναίνεση στη λάθοε 
συνταγή που ακολουθεί η κυβέρνη
ση Παπανδρέου και πωε θα προχω
ρήσει στην επαναδιαπραγμάτευση 
του Μνημονίου και του μεσοπρόθε
σμου αν η Ν.Δ. γίνει κυβέρνηση.

«Σκοντάφτει» όμωε στουε εκφρα- 
στέε του λεγάμενου «μεσαίου χώρου» 
του κόμματοε του (Αβραμόπουλοε, 
Σπηλιωτόπουλοε, Μητσοτάκηε, Χα- 
τζηδάκηε, Δένδιαε κ.ά.) που προκρί
νουν τη συναίνεση με ή χωρίε εκλο-

γέε, γεγονόε που έχει αρχίσει να τον 
ενοχλεί, όπωε αποκάλυψε στην «Ε» υ
ψηλόβαθμο στέλεχοε τηε Συγγρού.

«Ζητώ εκλογέε γιατί αυτή τη στιγμή 
θα ήμουν αδικαιολόγητοε αν δεν ζη
τούσα απέναντι σε μια τέτοια "μη κυ
βέρνηση"» δήλωσε ο Αντώνηε Σαμα- 
ράε («Κόσμοε του Επενδυτή»), «Πά
ντοτε ο ελληνικόε λαόε -αλλά πολύ 
περισσότερο σε συνθήκεε κρίσηε- δί
νει ισχυρή εντολή και απαιτεί καθαρέε 
λύσειε» τόνισε. «Φοβάται την ακυβερ
νησία. Κι έχει απόλυτο δίκιο. Αρα, ό- 
ποτε γίνουν εκλογέε -ακόμα κι αν γί
νονταν αύρ ιο- νομίζω ότι θα δώσει 
καθαρή εντολή στη Ν.Δ. να προχω
ρήσει σε καθαρέε λύσειε».

Ο Α. Σαμαράε για πρώτη φορά έδει
ξε ενοχλημένοε σε κλειστή σύσκεψη 
με τουε στενούε του συνεργάτεε στη 
Συγγρού, με αφορμή τη στάση του 
Κυριάκου Μητσοτάκη στη συζήτηση 
για το νομοσχέδιο τηε Παιδείαε την 
προηγούμενη εβδομάδα. Ο Βουλευ- 
τήε δήλωσε ότι «βρίσκεται στη σωστή 
κατεύθυνση και θα ήθελε να το υπερ
ψηφίσει και η Ν.Δ.» πριν γίνει το τηλε
φώνημα Παπανδρέου στον Σαμαρά 
και συμφωνήσουν οι δύο πολιτικοί 
αρχηγοί.

Ο πρόεδροε τηε Ν.Δ. «δεν θα ήθελε 
η Ν.Δ. να εμφανίζεται μεδύογραμμέε 
σε μια στιγμή που ο χρόνοε μετρά υ
πέρ τηε και στη συνείδηση τηε κοινήε

γνώμηε καταρρέει η κυβέρνηση Πα
πανδρέου» όπωε είπε στην «Ε» στενόε 
του συνεργάτηε.

Ούτε θα ήθελε να ανεβεί στη Διεθνή 
Εκθεση θεσσαλονίκηε (16-18 Σεπτεμ
βρίου), την οποία θεωρεί κομβικό 
σταθμό, με ρωγμέε στο κομματικό μέ
τωπο. ΓΓ αυτό και τιε επόμενεε ημέρεε 
θα αρχίσουν οι προσεγγίσειε με Βου- 
λευτέε που διαφοροποιούνται με τον 
ένα ή τον άλλον τρόπο. Τιε επαφέε θα 
αναλάβουν ο γενικόε γραμματέαε τηε 
Κ.Ο. τηε Ν.Δ. Κώσταε Τασούλαε και ο 
γραμματέαε του κόμματοε Ανδρέαε 
Λυκουρέντζοε.

Μήνυμα «εθνικήε ευθύνηε» έστει
λε από το Καστελόριζο ο Δ. Αβραμό-

πουλοε με αφορμή την εκδήλωση τι- 
μήε και μνήμηε για την κυρά τηε Ρω. 
«Επικαιροποιεί υψηλά νοήματα και 
στέλνει μήνυμα εθνικήε ευθύνηε σε 
όλουε μαε μπροστά στιε κρίσιμεε στιγ- 
μέε που περνάει ο τόποε» δήλωσε.

Ο Κωστήε Χατζηδάκηε στο ερώτημα 
τηε Κυριακάτικηε «Ε» αν θα έβλεπε κυ
βέρνηση συνεργασίαε ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ. σε 
περίπτωση μη αυτοδυναμίαε κάποιου 
κόμματοε, απάντησε ότι «η εθνική συ
νεννόηση είναι πάντοτε επιτακτική α
νάγκη», άσχετα μάλιστα από εκλογέε. 
«Γιατί μπορέσαμε και συνεννοηθήκα- 
με το 1974 και δεν μπορούμε τώρα;» α
πάντησε χαρακτηριστικά.

korai@enet.gr

mailto:korai@enet.gr
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Τα εννέα «αγκάθ,α» τη5 ελλη- ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΟΙ ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΝΤ, Ε.Ε. ΚΑΙ Ε
νικήε οικονομία  ανοίγουν οι 
επικεφαλή$ τηε τρόικαε κατά 
τιε διαπραγματεύσεκ με το οι
κονομικό επιτελείο.

Tns ΕΛΕΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ

0Πολ Τόμσεν, εκπρό- 
I σωπος του ΔΝΤ, ο Μα- 
τίας Μορς της Ευρω

παϊκής Ενωσης και ο Κλά- 
ους Μαςούχ της ΕΚΤ, οι ο
ποίοι αναμένονταν να αφι- 
χθούν σήμερα το πρωί οτην 
Αθήνα, συναντιόνται πιθα
νότατα αύριο με τον υπουρ
γό Οικονομικών Ευάγγελο 
Βενιζέλο.

Στα χέρια τους θα έχουν 
τα στοιχεία που έχουν ήδη 
ουλλέξει τα τεχνικά κλιμά
κια. Θα επιχειρήσουν να 
διερευνήσουν τις αιτίες των 
αποκλίσεων και θα δια
πραγματευτούν με το οικο
νομικό επιτελείο, το οποίο 
ετοιμάζεται να ζητήσει α
ναθεώρηση του στόχου για 
το έλλειμμα του προϋπολο
γισμού δεδομένης της βα
θιάς ύφεσης. Στο επίκεντρο 
των διαπραγματεύσεων βρί
σκονται 9 «αγκάθια» που 
δεν αποκλείεται να φέρουν 
ακόμη και νέα μέτρα, κα
θώς τίθενται εν αμφιβόλω 
οι στόχοι του Μεσοπρόθε
σμου Πλαίσιου Δημοσιονο
μικής Στρατηγικής που ψη
φίστηκε προ διμήνου:

1 Ελλειμμα. Τα επίσημα 
στοιχεία μέχρι και τον 

Ιούλιο κάθε άλλο παρά συ
νηγορούν υπέρ της επίτευ
ξης του στόχου 7,6%, καθώς 
η «μαύρη τρύπα» του προϋ
πολογισμού ξεπερνάει τα 
4,5 δισ. ευρώ. Τα τεχνικά 
κλιμάκια της τρόικας από

Σε 9 φακέλους που 
καίνε επιμένει π τρόικα

KXàous Μαζούχ (ΕΚΤ) και Πολ Τόμσεν (ΔΝΤ) σε προηγούμενη επίσκεψή tous στην Αθήνα

τα έως τώρα στοιχεία διαπι
στώνουν ότι ακόμα και με
τά τη συλλογή εσόδων 4,5 
δισ. ευρώ από έκτακτες ει
σφορές, φόρους και τέλη 
κυκλοφορίας, ο στόχος θα 
αποκλίνει κατά τουλάχιστον 
6οο εκατ. ευρώ. Δεν απο
κλείουν δε το ενδεχόμενο 
αποδοχής μιας τέτοιας από
κλισης.
«% Υφεση. Στο μεγαλύτερο 
<6«ατού της κυβέρνησης 
κατά τις διαπραγματεύσεις 
αναδεικνύεται η βαθιά ύφε

ση του 7 ,ι% στο πρώτο εξά
μηνο και οι προβλέψεις για 
πάνω από 4 ,5% έως 5 ,3% 
στο κλείσιμο του έτους ή 
γύρω στα 215 δισ. ευρώ ένα
ντι στόχου 225 δισ. στο Με
σοπρόθεσμο. Γεγονός που 
θα χρησιμοποιηθεί ως επι
χείρημα αναθεώρησης κυ
ρίως του στόχου του ελλείμ
ματος, δεδομένου ότι η ύ
φεση ροκανίζει τις όποιες 
προσπάθειες γίνονται.
4% Φορολογικό. Ο υπό εξέ- 
<5 λιξη διάλογος με τους

κοινωνικούς φορείς βρίσκε
ται σε εμβρυακό στάδιο και 
η τρόικα έρχεται για να βά
λει τις βάσεις. Βαοική αρχή 
τους, ότι το τελικό αποτέλε
σμα των εσόδων από τη φο
ρολογία, ήτοι 3.678 εκατ. το 
2012 και συνολικά 4-519 ε
κατ. στην τετραετία 2012 - 
2015 δεν μπορεί να αλλάξει. 
Το σημείο αυτό φαίνεται να 
το έχουν ξεκαθαρίσει και τα 
τεχνικά κλιμάκια που βρί
σκονται κάνα δεκαήμερο 
στην Αθήνα και τα οποία

ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ
Λ Ε Ξ Ι Κ Α

Συνώνυμα-Αντίθετα
•  Απαραίτητο εργαλείο για όλους.
•  Πλουτίζει το λεξιλόγιο και διευρύνει τη σκέψη.

Μικρό Ερμηνευτικό Λεξικό
•  Περισσότερα από 10.000λήμματα. 

•  Ερμηνεύματα σε απλή γλώσσα με παραδείγματα.
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βλέπουν αλλαγή στο μίγμα 
της πολιτικής. Ως εκ τού
του το φορολογικό πακέτο 
είναι ανοιχτό. Το οικονομι
κό επιτελείο ετοιμάζεται, 
σύμφωνα με πληροφορίες, 
τις όποιες αλλαγές διαπραγ
ματευτεί (όπως μείωση 
ΦΠΑ) να τις αντισταθμίσει 
από άλλου τύπου μέτρα, ό
πως κατάργηση φοροαπαλ
λαγών.
λ  Φοροδιαφυγή. Τα αποτε- 

ηΓλέσματα στον τομέα αυ
τό είναι πενιχρά, αλλά η κυ
βέρνηση δεν αποκλείεται 
να κατευνάσει τις αντιδρά
σεις της τρόικας δημοσιεύ
οντας τη λίστα με τα ονόμα
τα φοροφυγάδων. Τα τεχνι
κά κλιμάκια, πάντως, έ
χουν καταστήσει σαφές ότι 
πρέπει να ληφθούν ακόμη 
αυστηρότερα μέτρα και να 
ενεργοποιηθεί ο μηχανι
σμός πάταξης της φοροδια
φυγής. Αλλωστε, έχουν πε
ριθώριο μέχρι το 2013, κα
θώς το ΜΠΔΣ προβλέπει τα 
πρώτα έσοδα 878 εκατ. ευ
ρώ από το 2013 και συνολι
κά 3 δισ. μέχρι το 2015. 

Ιδιωτικοποιήσει. Ο στό
χος των ι,7  δισ. ευρώ στα 

τέλη Σεπτεμβρίου και των 5 
δισ. ευρώ στα τέλη του έ
τους δεν αλλάζει. Το ξεκα
θάρισαν ο υπουργός Οικο
νομικών και ο επίτροπος 
Ολι Ρεν, με τον τελευταίο 
να εμφανίζεται δεκτικός σε 
μια αλλαγή μόνο ως προς το 
πρόγραμμα, καθώς δέχεται 
να πάει πίσω η μη πώληση 
επιχειρήσεων εισηγμένων 
στο Χρηματιστήριο. Οπότε 
θα επισπευστεί η πώληση 
μη εισηγμένων εταιρειών 
που βάσει του ΜΠΔΣ προ
γραμματίζονταν για τα επό
μενα χρόνια.

6 Δημόσιοι φορείς. Και στον 
τομέα αυτό η κυβέρνηση 

έχει να επιδείξει ελάχιστα 
πράγματα, καθώς το πρό
γραμμα προχωράει με ρυθ
μούς χελώνας όταν η τρόικα 
ανέμενε να έχει προχωρήσει

τάχιστα. Η επίσπευση του 
σχεδίου για κλείσιμο ή συγ
χωνεύσεις θα είναι μία από 
τις απαιτήσεις της τρόικας, 
η οποία πίσω από αυτό βλέ
πει τη μείωση του λειτουργι
κού και μισθολογικού κό
στους, με τις απολύσεις των 
εργαζομένων στους φορείς 
αυτούς να είναι ανοιχτές στο 
μέλλον, μέοω της εργασια
κής εφεδρείας.

7 Μισθολόγιο. Τα τεχνικά 
κλιμάκια της τρόικας 

φαίνεται να έχουν επικε
ντρωθεί στα μεγάλα περι
θώρια μείωσης του μισθο- 
λογικού κόστους, που ανοί
γονται μέσω του ενιαίου μι
σθολογίου. Ως εκ τούτου θα 
αποδειχτούν δύσκολες οι 
διαπραγματεύσεις μετά τις 
υποσχέσεις της κυβέρνησης 
για εξαιρέσεις ομάδων δη
μοσίων υπαλλήλων από τη 
γενική πολιτική. Το οικονο
μικό επιτελείο θα σταθεί 
στους στόχους του ΜΠΔΣ 
που επιτυγχάνονται ανεξαρ
τήτως μισθολογίου. Μόνο 
που οι υπερβάσεις δαπανών 
δεν συνηγορούν προς αυτό. 

Ασφαλιστικά ταμεία. Η υ- 
περκάλυψη της κρατικής 

επιχορήγησης έχει σημειω
θεί από τα τεχνικά κλιμά
κια, τα οποία διαπίστωσαν 
ότι μεγάλα Ταμεία, όπως το 
ΙΚΑ και ο ΟΑΕΕ, έλαβαν 
πάνω από το 90% της χρη
ματοδότησής τους στο ε
πτά μη νο του έτους και άρ
χισαν ήδη να λαμβάνουν ε
πιπλέον κονδύλια. Εξέλιξη 
που αναμένεται να θέσει 
ξανά ζήτημα τόσο των λει
τουργικών των Ταμείων ό
σο και του Ασφαλιστικού. 

Νέο δάνειο. Το δεύτερο 
πακέτο βοήθειας βρίσκε

ται στον αέρα, γι’ αυτό και 
η επόμενη δόση των 8 δισ. 
ευρώ θα είναι η έκτη του 
παλαιού δανείου, με την 
τρόικα να εμφανίζεται χα
λαρή ως προς την εκταμίευ- 
σή της, όπως έχει φανεί α
πό την έως τώρα στάση των 
τεχνικών κλιμακίων. Οι συ
ζητήσεις στο κομμάτι αυτό 
θα επικεντρωθούν γύρω α
πό τις εγγυήσεις και δη το 
πώς μπορεί να ξεπεραστεί 
το φίνλανδικό πρόβλημα, 
αλλά και πού βρίσκονται ως 
προς τη συμμετοχή των ι
διωτών (PSI), ενώ αναμένε
ται να τεθεί και χρονοδιά
γραμμα ολοκλήρωσης των 
διαδικασιών ως προς την 
κύρωση της συμφωνίας της 
2ΐης Ιουλίου. ♦
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